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JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  
 
Készült: 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek 
Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésén. 
 
Helye: Kisbajcs, Községháza 
 
Jelen vannak:  
 
KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL:  
Kamocsai Sándor polgármester 
Christmann-né Horváth Klára alpolgármester,  
Áder László,  
Győri Csaba képviselők 
 
Igazoltan távol van: Császárné Kovács Erzsébet külső alpolgármester 

Tolnai Ferencné képviselő 
 

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRŐL: 
Kiss Tamás polgármester      
Tolnay Károly alpolgármester 
Bazsó Zsolt 
Ladocsi József képviselők 
 
Igazoltan távol van: Forrás József képviselő 
 
Jelen van továbbá: Tóthné Ács Ildikó körjegyző 
 Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

  
 
Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere, mint az együttes ülést levezető, köszönti a 
megjelenteket. Majd megállapítja, hogy a két képviselő-testület határozatképes, mert Kisbajcs község 
képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő, Vének község képviselő-testületének öt tagja közül 4 fő 
jelen van. Előterjeszti a napirendi javaslatot a meghívóban foglaltak szerint. 
 
Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 
napirendet tárgyalták: 
 
 

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 

Kamocsai Sándor Kisbajcs község polgármestere elmondja, hogy a legutóbbi együttes ülésen a 
képviselőtestületek elfogadták a körzeti megbízott rendőr 2011. évi munkájáról szóló beszámolót, az 
óvoda és a körjegyzőség 2011. évi zárszámadását, valamint a körjegyzőség 2011. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót. 
Kéri, hogy a testületek fogadják el a beszámolót. 
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Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2012.(VII.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2012.(VII.11.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei az együttes ülésen hozott 
határozataik  

/Kisbajcs: 31,32,33,34 /2012.(IV.25.) 
Vének: 35,36,37,38/2012. (IV.25.)/ 

végrehajtásáról szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszik, és elfogadják. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
 
 

2) Beszámoló a közös fenntartású Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es 
nevelési évben végzett munkájáról 
Előadó: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdi az 
óvodavezetőt, hogy kívánja-e az előterjesztést szóban kiegészíteni. 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető nem kíván hozzáfűzni a beszámolóhoz, a kérdésekre szívesen 
válaszol. 
 
Áder László képviselő: Az ÁNTSz által kifogásolt wc rendbetételre van előírt határidő, vagy 
ajánlás? 
 
Vassné Dobesch Éva óvodavezető: Nincs határidő, de minden évben számolnunk kell 
ellenőrzéssel. Azonban tudjuk azt is, hogy a fenntartó önkormányzatok nem tudják önerőből 
megvalósítani ezeket a feladatokat. Sajnos sem Vének, sem Kisbajcs önkormányzata nincs olyan 
helyzetben, hogy a hiányosságokat pótolni tudja. 
 

 
Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2012.(VII.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2012.(VII.11.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Nefelejcs Napköziotthonos 
Óvoda 2011/2012. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadják, és tudomásul veszik. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 
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3.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda alapdokumentumainak átdolgozása 
Előadó: Vassné Dobesch Éva óvodavezető, Kamocsai Sándor polgármester 

 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy a Megyei Pedagógia Intézet 2011. évben 

felülvizsgálta az óvoda alapdokumentumait, különös tekintettel a hatályos jogszabályi előírásokra, a 

szükséges módosításokat az óvodavezető a körjegyzővel egyeztetve elvégezte, az átdolgozott 

dokumentumokat a képviselők is kézhez kapták. 

Kéri, hogy amennyiben nincs kérdés, a képviselők fogadják el a dokumentumokat. 

 

Ezt követően Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2012.(VII.11.) határozata 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2012.(VII.11.) határozata 

Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a közös fenntartású Nefelejcs 
Napköziotthonos Óvoda alapdokumentumait, így a  

 Szervezeti és Működési Szabályzatot 

 Nevelési programot 

 Minőségirányítási programot 

 Házirendet 
átdolgozott formában, az előterjesztés szerint tudomásul veszik és elfogadják. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vassné Dobesch Éva óvodavezető 

 
 
 

Vassné Dobesch Éva óvodavezető távozik az ülésről. 

 

 

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Kiss Tamás polgármester 

Kiss Tamás polgármester: Mindkét települést érintő ügyben tájékoztatnám a képviselőket. A 
rendkívül erős szúnyoginvázióra keresünk megoldást a véneki testülettel, ezért megkerestünk egy 
vállalkozót, akitől a gázosításra 1600,-Ft/ha-os árajánlatot kaptunk. Az ajánlat lakott területen belüli 
gyérítésre vonatkozik, arra az esetre, ha a két falunak legalább 100 ha területen gyérítenek. A 
szakértők jövő héten kijönnének felmérni a területet. 
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Győri Csaba képviselő: Ez a módszer hatásos? 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Körülbelül olyan hatékonyságú, mint a légi gyérítés, Véneken már végeztek 
ilyen irtást, pár napig érezhető a hatása. 

 
Győri Csaba képviselő: Ezt a gyérítést támogatja a kistérség, nem? 
 
Kamocsai Sándor polgármester: meglehetősen drága ez a munka, nincs is most rá pályázat a győri 
kistérségnél. A mosonmagyaróvári kistérség szervezésében végeznek egy gyérítést a napokban, rajtuk 
keresztül részesülünk állami támogatásban, de egyenlőre csak egy alkalomról van szó. 
 
Bazsó Zsolt képviselő: Érdekli-e Kisbajcsot a felmérés, vagy nem? 
 
Győri Csaba képviselő: Mindenképpen. 
 
Kiss Tamás polgármester: A munka tulajdonképpen 3 fázisból áll: felmérés, intézkedési terv 
kidolgozása, majd a gyérítés. 

 
Kamocsai Sándor polgármester: Mindenképpen mondjon egy árat a felmérésre a vállalkozó, 
Kisbajcs csak annak ismeretében tud dönteni. 
 
 
 
Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kisbajcs község polgármestere, mint az ülést levezető az 
együttes testületi ülést bezárta. 

 
 K.m.f. 

  
 
 
  
                Kamocsai Sándor     Kiss Tamás 
                    Kisbajcs község polgármestere   Vének község polgármestere 
        
 
 
 

                   Tóthné Ács Ildikó 
                                           Kisbajcs- Nagybajcs-Vének községek körjegyzője 


